În atenţia operatorilor economici interesaţi,

SOLICITARE DE OFERTE
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM),
cu sediul în Mun. Bucureşti, Str. Delea Nouă, Nr. 2, Sector 3, Cod poştal: 030925, prin Direcţia
Regională Cluj, din Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, intenţionează să achiziţioneze servicii de
reparații jaluzele.
Punct de contact: Departamentul Achiziţii/Oficiul Regional Achiziţii Cluj, Tel. 0372845742,
Fax: 0264-484077, în atenţia: Dana OLTEAN, email: dana.oltean@ancom.org.ro
Tip anunt: Cumparare directă
1. Tip contract: Servicii
2. Denumira achiziţiei:
Contract având ca obiect achiziţia de servicii de reparații jaluzele.

3. CPV: 50850000-8.
4. Descrierea contractului
Serviciile care fac obiectul achiziţiei constau în servicii reparații jaluzele, în
conformitate cu specificațiile caietului de sarcini anexat.
5. Valoarea estimata fara TVA 5.600,00 Lei
6. Condiţii contract:
În ofertă se va preciza termenul de prestare a serviciilor, care nu trebuie să fie mai mare de
14 (paisprezece) zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii scrise transmise de
către ANCOM.
Rezultatul serviciilor se recepţionează pe bază de proces-verbal la sediul ANCOM.
Pentru depăşirea termenului asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15%
din valoarea prezentei comenzi, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea
corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către
ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere.
În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia
de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile de la solicitarea ANCOM.
Prestatorul garantează Achizitorului faptul că serviciile prestate şi/sau rezultatele
acestora nu încalcă şi nu vor încălca în vreun fel drepturile vreunei terţe părţi.

Prezentarea propunerii financiare: Preţul trebuie exprimat în Lei, cu şi fără TVA, şi va
include toate costurile ofertantului, directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor care fac
obiectul prezentei achiziţii. Prețul va fi un tarif pe metru pătrat de reparație, care va cuprinde
atât serviciul de reparare cât și produsele necesare acestuia. Contractul va fi cadru, în care se va
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specifica tariful pentru un metru pătrat de reparație, iar punerea lui în executare va fi pe bază
de comandă fermă.
Preţul ofertat va fi ferm şi nu poate fi modificat pe toată perioada prestării serviciilor care
fac obiectul prezentei achiziţii.
Conditii de plată: Prestatorul va emite factura pe adresa : ANCOM, str. Delea Noua,
nr. 2, sector 3, Bucureşti, CUI: 14751237, cont:, RO03TREZ.23.F.85.01.00.20.01.30.X,
A.T.C.P.M.B. şi se va transmite la adresa: ANCOM DR Cluj din Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28.
Plata pretului se va efectua numai după semnarea procesului-verbal de recepţie a
rezultatelor serviciilor.
Plata se va efectua in baza facturii transmise de prestator, primita şi acceptata de
ANCOM, si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata
facturilor in perioada 24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primită anterior sau la data receptiei, plata se va efectua
in termen de maxim 30 de zile de la data semnarii procesului-verbal de receptie a rezultatelor
serviciilor si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009 privind plata
facturilor in perioada 24-31 a lunii.
In situatia in care factura este primita dupa semnarea procesului-verbal de receptie a
rezultatelor serviciilor, ANCOM are dreptul de a efectua plata in termen de maxim 30 de zile de
la data primirii facturii si in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2009
privind plata facturilor in perioada 24-31 a lunii.
Nu se admite efectuarea de plati in avans sau plati partiale.
Plata se considera efectuata la data debitarii contului ANCOM.

7. Condiţii de participare
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
- în copie, certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare în conformitate cu
prevederile Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Oferta trebuie să conţină şi declaraţia reprezentantului legal/împuternicit al
ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerinţele/condiţiile
precizate în prezenta solicitare de ofertă și caietul de sarcini.

8. Criterii de adjudecare:
Va fi selectată oferta care îndeplineşte toate cerinţele solicitate prin prezenta şi care are
preţul cel mai scăzut in Lei, fara TVA.

Informatii suplimentare:
Oferta se va transmite până la data de 24.10.2014, (inclusiv), prin fax la nr.
0264-484077 sau prin email la adresa dana.oltean@ancom.org.ro, sau prin depunere direct sau
prin poştă la Registratură – sediul ANCOM DR Cluj din Mun. Cluj Napoca, Cod poştal 400217,
Str. Câmpeni, Nr. 28.
Oferta transmisă/depusă la o altă adresă sau după data de 24.10.2014, (inclusiv), nu
va fi luată în considerare.
În cazul în care oferta se depune direct sau prin poştă, operatorul economic trebuie să
prezinte oferta în plic sigilat şi marcat cu denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului
economic. De asemenea, pe plicul se va menţiona „În atenţia Departamentului Achiziţii ANCOM/
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Oficiul Regional Achiziţii Cluj”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus,
ANCOM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie să fie valabilă cel puţin până la data de 24.11.2014.
Solicitarea de oferte, caietul de sarcini pot fi vizualizata şi pagina de internet a ANCOM la
adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.

CAIET DE SARCINI
Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare
ofertant propunerea tehnică.
Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.
I.

Obiectul caietului de sarcini : servicii de reparații jaluzele verticale (vezi figura 1) constând în :
- înlocuirea/completarea benzilor textile deteriorate/lipsă de pe suprafețele
estimate ;
- înlocuirea/completarea umerașelor de prindere deteriorate/lipsă a benzilor textile
cu șina ;
- înlocuirea/completarea greutăților/lănțișorului pentru greutăți deteriorate/lipsă –
din partea inferioară a lamelelor;
- înlocuirea/completarea cărucioarelor cu cârlig/distanțierelor defecte
deteriorate/lipsă – aflate în șină(garnișă), în partea superioară a lamelelor;
- înlocuirea/completarea subansamblurilor deteriorate/lipsă – cum ar fi : șnur de
rotație(șnur cu bile), șnur de acționare, contragreutate șnur.

Figura 1

Oferta de preţ va fi un tarif pe metru pătrat şi va cuprinde
atât serviciul de reparații cât și produsele – materialele necesare în vederea
reparării (benzi și accesorii).
Tariful ofertat este ferm și pe toată durata contractului.
Ofertantul câştigător, se va deplasa la locaţia beneficiarului : ANCOM, Cluj-Napoca,
str. Câmpeni, nr. 28, jud. Cluj şi va efectua măsurători pentru toate suprafeţele
indicate în vederea înlocuirii/completării/montării jaluzelelor.
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II. Caracteristici tehnice :
Caracteristicile tehnice ale produselor din dotare, care vor necesita reparații ,
descrise în CAIETUL DE SARCINI, sunt minime şi obligatorii.
NR.
DENUMIRE
DESCRIERE PRODUS
CRT.
PRODUS
1.
Bandă (lamelă)
-tip produs: bandă (lamelă) – ce intră în componența
jaluzelelor verticale;
-poziție lamele : verticală;
-material : - tip : semiopac;
- textil – polyester 100% (firele de poliester
100% din componenţa lamelelor textile sunt
îmbinate prin legătură pânză);
- produs echivalent sau similar cu cel
existent din dotarea birourilor instituției;
- să prezinte o bună stabilitate dimensională;
-tratat antistatic:
– împiedică depunerea prafului;
- asigură protecție împotriva razelor solare;
-impregnat cu polimeri acrilici și derivați ai
acestora : - polimerii vor fi în același ton și
nuanță cu lamela textilă;
- conferă : - stabilitate coloristică
și dimensională;
- rezistență la șifonare.
-model : textură : – cu linii ușoare pe verticală și orizontală
(nuanța și tonul acestor linii este ușor
mai deschisă decât culoarea de bază)–
vezi fig. 2 ;
Figura 2

-culoare : - crem ;
-tonurile calde și neutre ale culorii crem se
asortează cu culoarea existentă în birouri;
-greutate specifică : 210 grame/metru pătrat ;
-grosime : minim 0,29 mm/buc.;
-dimensiune : Lungime=150 mm;
Lungime=197 mm;
Lățime = 12,7 mm;
-alte detalii : benzile de material (lamelele):
- vor fi tăiate drept la capete (terminaţii );
- cu 2 pliuri : - 1- pentru umeraș (la terminația
superioară) ;
- 1- pentru greutate (la terminația
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inferioară) ;
- vor fi cusute la terminaţii – NU LIPITE !
NU SE ADMITE LIPIREA BENZILOR TEXTILE !
- firul de coasere al terminațiilor benzilor de material
(lamelelor): va fi în acelaşi ton de culoare ca şi
lamelele;
- se aliniază vertical și paralel și alunecă ușor pe
garnișă;
- se pot roti sub unghiuri între 0 și 180 de grade;
- vor avea prevăzut, la capătul superior – umerașe:
-de culoare alb mat–vezi fig.3;
-confecționate din polipropilenă;
-situate în pliul terminației superioare a benzilor de material;
-rol : fac legătura între lamelele jaluzelei și
cărucioare;
-dimensiuni : în funcție de sistemul ales :
-lungime umeraș= 12,7 cm;
-lățime umeraș=1-1,2 cm;
-cârlig - situat la mijlocul benzii, cu ajutorul
căruia se realizează montarea lamelei
de cârligul căruciorului situat în
canalul garnișei (șinei) existente –
de formă pătrată;
-în pliul făcut la baza lamelei , se instalează greutatea
lamelei, cu rolul de a ține lamela jaluzelei dreaptă;
Figura 3

2.

Cărucioare cu
cârlig detașabil

-tip produs: - cărucioare cu cârlig detașabil, adecvate șinei
(garnișei) existente în dotarea birourilor
instituției ANCOM – DR CLUJ.
- confecționate din material plastic rezistent la uzură;
- cu cârlig detașabil;
- sunt unite între ele prin distanțiere;
- rol : de a acționa și susține lamelele jaluzelei;
- avantaje : facilitează o depanare simplă, fără depanarea
garnișei : - posibilitatea înlocuirii unui cârlig al
unui cărucior defect fără a schimba tot sistemul
de cărucioare;
NOTĂ : pentru fiecare lățime a garnișelor existente se va
calcula numărul de cărucioare aferent.

3.

Greutate lamelă

-tip produs: - greutate lamelă – vezi figura 4;
- disponibilă pentru lamele de 127 mm;
- se instalează în pliul făcut la baza lamelei ;
- prevăzută cu 2(două) colțuri speciale – în
care vine montat lănțișorul pentru greutăți ;
-confecționare : din material plastic umplut cu metal;
-rol : de a ține lamela jaluzelei dreaptă – motiv pentru care
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este necesar ca greutatea să fie corespunzător de
grea;
Figura 4

4.

Lănțișor pentru
greutăți

-tip produs:- lănțișor pentru greutăți – vezi fig.5;
-se fixează în colțurile greutăților;
- este lejer – nu cedează la orice atingere a părții de jos a
jaluzelelor;
- rol : -permite rotirea lamelelor ;
-de a face legătura între greutățile benzilor;
-de a menține o distanță corectă între pânzele
jaluzelei;
-culoare : alb;
NOTĂ : lungimea lănțișorului se va calcula în funcție de
lățimea jaluzelei;
Figura 5

5.

Șnur de rotație
(șnur cu bile)

-tip produs:- șnur cu bile – vezi figura 6;
- utilizare : - pentru rotirea lamelelor în plaja de 0-180 de
grade (de a le închide și deschide);
- culoare : alb ă;
NOTĂ : înălțimea șnurului de rotație se va
calcula în funcție de înălțimea jaluzelei;
Figura 6

6.

Șnur de
acționare

-tip produs:-șnur de acționare– vezi figura 7;
- confecționat : - din polyester;
- grosime : - 2 mm;
- culoare : albă;
- utilizare:-pentru acționarea cărucioarelor – cărucioarele
fiind deplasate de la un capăt la altul al garnișei –
deci, implicit, pentru deplasarea(tragerea)
lamelelor pe orizontală;
NOTĂ : înălțimea șnurului de acționare se va calcula în
funcție de înălțimea jaluzelei;
Figura 7
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7.

Distanțiere

-tip produs:-distanțiere– vezi figura 8;
- confecționate : - din polioximetilen;
- culoare : albă;
- utilizare:- fac legătura între cărucioare;
NOTĂ :- numărul distanțierelor va fi în funcție de numărul
cărucioarelor/lungimea șinei;
- Se va avea în vedere faptul că pe 1 m de șină intră 9
cărucioare – respectiv vor fi 9 pânze/benzi/lamele !
Figura 8

8.

Contragreutate
șnur

- tip produs:-contragreutate șnur– vezi fig. 9;
- compus din : - o carcasă de plastic
- o greutate de oțel;
- culoare : albă;
- rol : de a menține tensionat șnurul de acționare;
-OBS : poate avea diferite forme !
Figura 9

9.

clips

- tip produs:- clips – vezi figura 10;
- confecționat : din plastic;
- culoare : alb;
- utilizare : - necesar pentru îmbinarea lanțului de
manevrare;
-de a închide șnurul de acționare.

Figura 10

NOTĂ : PENTRU CONSTATREA CANTITĂȚII CORECTE, OFERTANTUL
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CÂȘTIGĂTOR SE VA DEPLASA LA LOCAȚIA BENEFICIARULUI
(ANCOM- DR CLUJ) ȘI VA EFECTUA MĂSURĂTORILE DE RIGOARE.
III. SISTEMUL DE ACȚIONARE AL JALUZELELOR VERTICALE :
SISTEM 1 – ACȚIONARE NORMALĂ : Acționarea jaluzelelor este alăturată
– la acționarea șnurului de deschidere, pânzele jaluzelei se strâng către
sistemul de acționare .
IV. - CANTITATE ESTIMATĂ : maxim estimat : 200 mp.
-

Cantitățile solicitate sunt estimative și reprezintă cumulul suprafețelor pe
care vor fi montate/înlocuite produsele (materialele necesare în vederea
reparării). Înălțimea estimativă a benzilor textile variază între 1,5m și 1,97m.
- DETALIEREA METODOLOGIEI DE LUCRU
-se va încheia un contract cadru – el urmând să fie pus în executare pe
baza comenzilor transmise de către beneficiar : ANCOM DR Cluj .

V.

CERINȚE SUPLIMENTARE :
 1. Ofertanții vor prezenta în oferta tehnică, fișa tehnică pentru fiecare
produs necesar pentru reparații, care să cuprindă cel puțin :
caracteristici, dimensiuni, tipul materialului component–în
corespondență cu caracteristicile tehnice și cerințele din caietul de
sarcini.
 2. Garanție : minim 4 ani ;
 3. La finalizarea serviciului de reparații, prestatorul va transmite
beneficiarului pentru servicii/produse – după caz :
-factură;
-certificat de conformitate CE;
-certificat de garanție.
 4. Prestatorul va asigura în mod gratuit transportul, montajul
(înlocuirea/completarea) și manipularea produselor, inclusiv a
accesoriilor necesare montajului/reparației jaluzelelor verticale în sediul
Autorității contractante – ANCOM – DR CLUJ, str. Câmpeni, nr. 28,
municipiul Cluj-Napoca.
 5. Prestatorul are obligația , în termenul de garanție, să remedieze/
înlocuiască, pe cheltuiala sa, în termen de 5 zile lucrătoare, orice
produs utilizat la reparații cu defecte și/sau neconformități față de
caracteristicile tehnice din Caietul de Sarcini.

VI. CADRUL GENERAL DE RECEPȚIE
o Recepția cantitativă și calitativă se va efectua de către o comisie de
recepție constituită din reprezentanți ai autorității contractante și se va
finaliza prin semnarea unui proces verbal de recepție.

VII. LOCUL DE PRESTARE AL SERVICIILOR :
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-

la sediul achizitorului – Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr.28;

VIII. TERMENUL DE PRESTARE AL SERVICIILOR :
- 14 zile lucrătoare de la data confirmării primirii comenzii ;
IX. CRITERIUL DE ATRIBUIRE
-

preţul cel mai scăzut.
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